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Gereç ve Yöntem: Çalışma kapsamında, laboratuvara getirilen örneklerin öncelikle ortalama 
ağırlıkları ve ortalama boyları tespit edilmiştir. Örneklenen balıkların karaciğer dokuları çıkartılarak, 
% 10’luk nötral formalin çözeltisinde tespit edilmiş ve daha sonra histolojik inceleme için parafine 
gömülmüştür. Dokulardan 5 µm kalınlığında kesitler alınarak Hematoksilen-Eozin yöntemiyle 
boyama işlemine tabi tutulmuşlardır.

Bulgular: İncelenen dokularda karaciğerin ana hücre ve yapılarının yanı sıra, hepatositlerde 
sitoplazmik vakuolizasyon, karaciğer sinuzoidleri ve karaciğer venalarında genişlemeler ile 
konjesyonlar, hemoglobin yıkımlanmasına bağlı olarak makrofaj hücrelerinin sayılarında artma ve 
yayılım alanlarında genişlemeler ile yine bu hücrelerin sitoplazmalarında hemosiderin pigmenti 
birikimi tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, fokal nekrozlar ve lenfositik hücre odakları ile nonspesifik 
ve parazitik granülomların varlığı belirlenmiştir.

Sonuç: Örnekleme bölgesinin farklı kirletici faktörlerin etkisinde olması söz konusu histopatolojik 
bulguların ortaya çıkmasının nedeni olarak düşünülmektedir. Bunun yanı sıra bölgenin diğer 
biyoindikatörler olarak değerlendirilen biyokimyasal ve fizyolojik etmenler açısından da 
incelenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kefal, histopatoloji, karaciğer, Mersin, Karaduvar
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Topikal Olarak Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü Uygulanması 
Diyabetik Yaralarda Antioksidan Düzeylerini Arttırır mı?
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Amaç: Çalışmamızda, endotel hücreleri için önemli etkileri olduğu bilinen vasküler endotelyal 
büyüme faktörü (VEGF)’nün, streptozotosin (STZ) ile diyabetik hale getirilen ratlarda geciken yara 
iyileşmesi sırasında kitosan taşıyıcı jel ile birlikte uygulanmasının 3. günde antioksidanlar üzerine 
etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: STZ (i.p. 60 mg/kg) ile diyabet oluşturulan ratlar; tedavisiz (n=6), kitosan 
(n=6), kitosan+VEGF (n=6) olarak 3 gruba ayrılmıştır. Ratlarda medulla spinalisin iki yanında 
eksizyonel kesi yaraları oluşturulmuştur. VEGF grubunda yaralara her gün birer kez topikal 
yolla kitosan jel içerisinde VEGF-A (7 ng/ml), kitosan grubunda ise aynı miktarda kitosan jel 
uygulanmıştır. İyileşmenin 3. gününde ratlar feda edilerek yara dokusu GSH, AA düzeyleri ve SOD 
aktivitesi spektrofotometrik yöntemle ölçülmüştür. 

Bulgular: VEGF uygulanan grup ile diğer gruplar karşılaştırıldığında, VEGF uygulanan grubun 
yara dokusu GSH düzeyleri (2,55 ± 1,16 µmol/g doku), 3. günde hem tedavisiz gruba (0,84 ± 0,32 
µmol/g doku) hem de kitosan grubuna (1,33 ± 0,65 µmol/g doku) göre anlamlı olarak artmıştır 
(P < 0,05). VEGF uygulanan grubun yara dokusu AA düzeyi (0,15 ± 0,01 mg/g doku), tedavisiz 
grup (0,10 ± 0,01 mg/g doku) ile karşılaştırıldığında 3. günde anlamlı olarak artmıştır (P < 0,05). 
VEGF uygulanan grubun yara dokusu SOD enzim aktivitesi ise diğer iki grupla karşılaştırıldığında 
anlamlı bir değişiklik bulunmamıştır (P > 0,05).
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Sonuç: Topikal olarak VEGF uygulanmasının diyabetik ratlarda iyileşmenin inflamatuvar fazında 
yara dokusundaki enzimatik olmayan antioksidan düzeylerini arttırdığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: VEGF, Diyabet, Yara iyileşmesi, Antioksidan, GSH

Teşekkür: Bu çalışma Gazi Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunun G.Ü.ET-10.118 
nolu kararı ile gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Bu çalışmada son derece toksik olduğu bilinen bir ağır metal olan civa kloridin rat 
karaciğerinde sebep olabileceği histopatolojik değişimler ile karaciğer dokusundaki süperoksit 
dismutaz (SOD) ve katalaz (CAT), gulutatyon peroksidaz (GPx) enzim aktivitelerindeki ve lipid 
peroksidasyonu son ürünü olan malondialdehit (MDA) seviyesindeki değişimlerin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Ayrıca oluşan hepatotoksisite üzerine vitamin E, sodyum selenit ve vitamin 
E+sodyum selenit kombinasyonlarının koruyucu etkileri araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada 48 erkek Wistar rat kontrol grubu (n=6) ve uygulama grubu 
(n=42) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Uygulama grubu da kendi içerisinde yedi gruba ayrılmıştır. 
Bunlar:Sodyum selenit uygulanan grup, vitamin E uygulanan grup, sodyum selenit+ vitamin E 
uygulanan grup, civa klorid uygulanan grup, sodium selenit+civa klorid uygulanan grup, vitamin 
E+civa klorid uygulanan grup, sodium selenit+vitamin E+civa klorid uygulanan gruplardır. Ratlara 
4 hafta boyunca tüm uygulamalar gavaj yoluyla yapılmıştır. Uygulamalardan 4 hafta sonra her 
gruptan 6 rat disekte edilmiş ve karaciğer dokuları histopatolojik incelemeler, antioksidan enzim 
aktiviteleri (SOD; CAT; GPx) ve MDA seviyelerinin belirlenmesi için alınmıştır. Alınan karaciğer 
dokuları ışık mikroskobunda incelenerek fotoğrafları çekilmiş, antioksidan enzim aktiviteleri ve 
MDA miktarları spektrofotometrik olarak ölçülmüştür. Etik kurul karar no: G.Ü. ET–10.026.

Bulgular: Yapılan incelemelerde dördüncü haftanın sonunda kontrol, sodyum selenit, vitamin 
E ve vitamin E+sodyum selenit grupları arasında araştırılan parametrelerde istatistiksel olarak 
herhangi bir fark gözlenmemiştir. Civa klorid muameleli grupta süperoksit dismutaz (SOD), 
katalaz (CAT) ve glutatyon peroksidaz (GPx) aktivitelerinde kontrol grubuna göre anlamlı bir 
azalma gözlenirken, MDA seviyesinde kontrole göre anlamlı bir artış gözlenmiştir. Vitamin E+civa 
klorid, sodyum selenit+civa klorid ve sodyum selenit+vitamin E+civa klorid muameleli gruplar, 
civa klorid uygulama grubuyla karşılaştırıldığında araştırılan parametreler üzerine tamamen olmasa 
da koruyucu etkilerinin olduğu gözlenmiştir. Civa klorid muameleli gruptaki ratların karaciğer 
dokusunda infiltrasyon, nekroz gibi birtakım histopatolojik değişiklikler meydana geldiği tespit 
edilirken, vitamin E+civa klorid, sodyum selenit+civa klorid ve sodyum selenit+vitamin E+civa 
klorid muameleli ratların karaciğerlerinde ise daha az histopatolojik değişiklik gözlenmiştir.


